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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

12 december 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst Taxivervoer

UAW Nr. 11822

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot 
algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Taxivervoer Nederland;

Partijen ter andere zijde: FNV Taxi en CNV Vakmensen.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst Taxivervoer1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

Artikel 7.1 komt te luiden:

‘7.1 Uurloon bij dienst in Openbaar Vervoer

Aan de chauffeur die met een personenauto openbaar vervoer verricht (als bedoeld in de Wet 
personenvervoer 2000) wordt in plaats van het uurloon voor taxivervoer een ander uurloon toege-
kend, zijnde 13,52 euro. Per 1 maart 2017: 13,79 euro.
Het openbaarvervoeruurloon wordt vergoed over arbeidsuren besteed aan:
– het daadwerkelijk verrichten van openbaarvervoer
– de aan- en afrijtijd voorafgaand aan en volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de 

werknemer gedurende de gehele dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer
– de aan- en afrijdtijd voorafgaand aan of volgend op het verrichten van openbaar vervoer als de 

werknemer gedurende een deel van de dienst exclusief beschikbaar is voor het openbaar vervoer 
en voor het andere dienstdeel beschikbaar is voor regulier taxivervoer.

Het OV uurloon moet ook bij bepaling van de hoogte van de vakantietoeslag en de loondoorbetaling 
in geval van ziekte meegenomen worden.’

1 Stcrt. 13 september 2016, nr. 43917.
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Artikel 7.2 komt te luiden:

‘7.2 Onregelmatigheidstoeslag bij dienst in Openbaar vervoer

Aan de werknemer die openbaar vervoer verricht, wordt voor gewerkte uren op werkdagen tussen 
19.00 en 07.30 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen een onregelmatigheidstoeslag toegekend van 
4,43 euro. Per 1 maart 2017: 4,52 euro.’

Dictum II 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 12 december 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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